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ACTA N.º 27/2005 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2005: 
 
 Aos dezoito dias do mês de Julho do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, Vice-
Presidente, Anabela Correia Dias, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim 
Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, 
reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 
 A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, 
quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade 
e votação nominal. 
 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 No período reservado à audição do público, intervieram: 
 - Maria de Lurdes FreItas, que deu conta dos problemas que as gaivotas lhe causam na sua 
casa, na Rua Marquês de Pombal, solicitando que sejam tomadas medidas com a maior urgência. 
 - Maria Luciete Sarreira, que solicitou esclarecimentos sobre as condições de aprovação 
estabelecidas na reunião de 20.6.2005, quanto a um loteamento de que é titular (proc.º 1/02-
Lot/DHU). 
 - Rosa Tavares e outros moradores de Ferrel, que reclamaram quanto à existência de 
contentores junto às suas habitações, perto do cemitério, e as condições em que ali são depostos 
lixos e entulhos, referindo os incómodos que tal situação lhes acarreta. Foi-lhes referido que se 
iria procurar encontrar outra solução juntamente com a Junta de Freguesia. 
 - António Pedro Veríssimo Santos, que perguntou em que situação se encontra o seu 
pedido de deslocação de um caminho público, sito em Casais do Júlio, para o extremo da sua 
propriedade. 
 - Cidália Maria Lopes Correia, que solicitou a apreciação do pedido que apresentou para 
obtenção de cartão de venda ambulante de marisco, tendo sido informada de que está agendado 
para a reunião. 
 - Leonilde Dias Ferreira, que solicitou informação sobre a situação do seu processo de 
obras (176/05), tendo sido informada de que se encontra na agenda para a reunião. 
 - José Lourenço dos Santos e esposa, que deu conhecimento de factos ocorridos na 
churrasqueira situada frente à sua habitação, em Ferrel, e reiterou a sua reclamação quanto ao 
funcionamento do estabelecimento. Foi informado de que já foi feita a medição ao ruído e que 
se aguarda o resultado. 
 - Manuel Pinto e outro, que solicitou explicações sobre o seu pedido quanto a emissão e 
transferência de licença para a venda no mercado mensal. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da 
Câmara, sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 

Senhor Vereador António José Correia: 
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- Questionou o fundamento para a RTO incluir no folheto que distribuiu com jornais 
regionais o investimento relativo à marina de Peniche, dado o estado embrionário em que se 
encontram os estudos, pelo que considera ainda não oportuna tal divulgação; 

- Referiu-se à notícia constante da imprensa que assinala a assinatura de contrato entre a 
Câmara Municipal de Caldas da Rainha e uma Associação, para a construção de um canil e à 
necessidade da Câmara de Peniche tomar posição sobre o apoio a conceder à APAP, para o 
mesmo efeito. O Senhor Presidente informou de que está agendada para a reunião uma 
informação do DPGU sobre a localização do canil e de que está a ser preparado o protocolo a 
celebrar com a Câmara Municipal da Lourinhã; 

- Informou de que, no passado dia 7, foi alertado para a escorrência de águas residuais 
para o fosso, tendo obtido a informação de que se deveria a avaria da Estação Elevatória e de 
que verificou que dos canos das águas pluviais escorrem também águas sujas, pelo que se 
impõe encontrar solução que obste a esta situação; 

- Referiu que se continuam a verificar infracções ao trânsito na Avenida do Porto de 
Pesca, tendo apelado para que se concretizem soluções com urgência para que se não venham a 
verificar ali acidentes; 

- Perguntou a quem compete o arranjo dos passeios situados junto a prédios 
recentemente construídos, no lugar da Estrada, Rua N. Senhora da Esperança. Foi informado de 
que a responsabilidade pela pavimentação compete à Câmara; 

- Chamou a atenção para alguns locais onde indevidamente são lançados lixos e papéis, 
tendo referido a rua paralela à Rua Andrade, na Consolação, impondo-se que a Câmara proceda 
à limpeza; 

- Felicitou o Centro Social do Pessoal da Câmara pela organização das “24 Horas a 
Correr” e chamou a atenção para os condicionamentos do trânsito que o evento provocou, 
questão que deverá ser revista para futuro. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Perguntou que evolução houve relativamente à reclamação apresentada em anterior 

reunião por João Carlos Frazão Gomes, quanto ao ruído originado por um estabelecimento de 
bebidas, sito na Rua D. Luís de Ataíde, e se haveria possibilidade de solicitar a apresentação de 
projectos de acústica. O Senhor Presidente da Câmara informou das diligências feitas junto de 
um dos sócios, que disse ir desligar-se do estabelecimento, pelo que irá reunir-se com o actual 
responsável. 

 
Senhor Vereador Emídio Barradas: 
- Comunicou ter também obtido informação de que a situação objecto de reclamação 

por João Carlos Frazão Gomes se agravara, dado que o estabelecimento passou a funcionar 
mais dias; 

- Alertou a Câmara para as notícias publicadas na imprensa sobre a afectação de verbas 
do programa de construção de parques eólicos e a eventual possibilidade de o fazer em relação 
ao Centro Empresarial do Vale do Grou. O Senhor Presidente informou das reuniões que tem 
promovido sobre diversos projectos, onde se inclui o Centro Tecnológico do Vale do Grou, 
para inclusão no próximo QCA, destinado à fixação de empresas. 

 
Senhora Vereadora Anabela Dias: 
Informou de que tem agendada reunião, para o próximo dia 20, com os responsáveis da 

Reserva da Berlenga, para tratar da questão do controlo das gaivotas; 
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Senhor Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento do resultado da reunião que efectuou com a Comissão da Festa de 

N. Sr.ª da Boa Viagem, ACISCP, Protecção Civil e PSP, sobre as medidas a tomar no âmbito 
das actividades a desenvolver no Campo da República no período da festa; 

- Informou de que se realizou, no passado dia 13, a reunião da unidade de gestão do 
PORLVT, onde foi aprovada a candidatura dos arranjos da entrada de Peniche e Prageira, tendo 
sido aumentada a quota do Município de Peniche em cerca de 500.000,00 €, o que permite 
lançar as obras de remodelação e ampliação das EB n.º 1 da Bufarda e a n.º 2 de Peniche 
(Filtro). 

 
PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE ATOUGUIA DA BALEIA E SERRA D’ EL-REI: 
 
 No final do período de Antes da Ordem do Dia, os técnicos do Gabinete Ventura da 
Cruz fizeram uma apresentação dos trabalhos em curso de elaboração relativos aos planos 
referidos em epígrafe e de que aquele Gabinete é adjudicatário.  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia quatro de Julho 
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia quinze de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 395.128,57 € (trezentos e noventa e 
cinco mil cento e vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 184.363,67 € (cento e oitenta e 
quatro mil trezentos e sessenta e três euros e sessenta e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.027.988,29 € (dois milhões 
vinte e sete mil novecentos e oitenta e oito euros e vinte e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 258.337,91 € (duzentos e 
cinquenta e oito mil trezentos e trinta e sete euros e noventa e um cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 

semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento 
de obras, relativo à semana de 4 a 15 de Julho 

 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício n.º 46/05, datado de 29.6.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando 
a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a manutenção 
de zonas verdes daquela freguesia, respeitantes ao mês de Junho de 2005. 
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 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio de 225,00 €. (P.º 
28) 
 
 * Carta n.º 521, datada de 27.5.2005, do Agrupamento de Escolas de Peniche, 
solicitando um reforço no subsídio atribuído para aquisição de material escolar e destinado a 
alunos carenciados, uma vez que foram analisadas novas candidaturas. 
 - Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Peniche um subsídio de 202,75 €, 
em reforço do concedido por deliberação de 6.9.2004, destinado à aquisição de livros e material 
escolar para alunos carenciados. (P.º 13/01) 
 
 * Carta n.º 254/DI, datada de 8.7.2005, da Cercipeniche, solicitando apoio financeiro 
para a realização da iniciativa “Baleal para Todos”, a qual possibilita que pessoas com 
mobilidade reduzida possam tomar banhos de mar. 
 - Deliberado conceder à Cercipeniche um subsídio de 800,00 €. O Senhor Vereador 
António José Correia não participou na discussão e votação deste assunto. (P.º 13/09) 
 
 * Ofício n.º 23/01, datado de 30.6.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de trabalhos efectuados 
naquela freguesia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio, no valor de 357,00 €. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 11.7.2005, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a atribuição de 
um subsídio destinado ao pagamento dos trabalhos de acabamento das obras de arranjos 
exteriores na zona envolvente do pavilhão daquele Clube. 
 - Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 2.700,00 €, 
por despesas de capital. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 4.1.2005, da Senhora Ida Guilherme, apresentando o seu novo livro 
de poemas “O Mar, o Amor e o Tempo”, e propondo a aquisição de alguns exemplares. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para adquirir 100 exemplares do 
livro. (P.º 17) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Carta, sem data, de Bilhau Machado, apresentando esclarecimentos ao ofício desta 
Câmara relativamente ao processo de obras n.º 65/2005, de que é titular o Senhor Carlos Jorge 
Dias Mota. (P.º 65/05) 
 
 * Carta n.º 714/C, datada de 29.6.2005, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o passado dia 15 de 
Julho. (P.º 40/03) 
 
 * Ofício n.º 1037/2005, datado de 20.6.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo a Resolução do Conselho Directivo daquela Associação relativa ao 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000. (P.º 16/03) 
 
 * Ofício n.º 1016/2005-SF, datado de 29.6.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo documentação relativa ao relatório de execução do MARE. (P.º 16/03) 
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 * Fax, datado de 15.7.2005, do Instituto do Ambiente, propondo a realização de uma 
reunião de trabalho, com vista a discutir o processo de Avaliação de Impacte Ambiental das 
Obras de Recuperação do Fosso das Muralhas. (P.º 1/DOM) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 12: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 12, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 40.000,00 € em reforços de despesas correntes, 37.500,00 € em 
reforços de despesas de capital, 27.500,00 € em anulações de despesas correntes e 50.000,00 € 
em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 11: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 11 ao Plano Plurianual de Investimentos, 
para o ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços e 50.000,00 € em 
anulações. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 2: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração ao plano de actividades n.º 2, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 32.500,00 € em reforços. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foi presente um requerimento, em nome de Diana Almeida Gonçalves, solicitando a 
comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o 11.º ano do curso de Línguas e Literatura Portuguesa, por o mesmo não ser 
ministrado na Escola Secundária de Peniche. 
 - Deliberado deferir. (P.º 13/04) 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 

* Foram presentes e apreciados quatro requerimentos, em nome da firma Fliperama – 
Máquinas de Diversão Automáticas, Lda., solicitando a transferência de propriedade de 
máquinas de diversão para os estabelecimentos adiante indicados: 

- Anabela Guerra Silva Costa, sito na Rua das Rendilheiras, 21, em Peniche. 
- Luís Alberto Ferreira Alves, “Bar Mar”, sito na Rua José Estêvão, 90, em Peniche. 
- Pedro Ramos, sito na Rua da Liberdade, em Peniche. 
- Zita Pinheiro, “Café Central”, sito na Rua Principal, n.º 12, na Bufarda. 
- Deliberado deferir os quatro pedidos. 

 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o exercício de 
actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-
Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 

 
* Em nome de Ana Isabel Felipe Machado, a fim de realizar um espectáculo de circo, no 
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Campo do Baluarte, em Peniche, nos próximos dias 8 a 17 de Julho, das 16 às 24 horas. 
* Em nome do Balealcoop – Cooperativa de Serviços de Lazer, a fim de realizar um 

espectáculo de variedades com música ao vivo no parque daquela cooperativa, nos próximos dias 
23 e 30 de Julho e 6 e 13 de Agosto, das 21 às 24 horas. 

- Deliberado ratificar os despachos do Senhor Presidente através do qual deferiu as 
pretensões. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Acompanhados do respectivos pareceres, foram presentes, para efeitos de visto, os 
seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que a seguir se 
indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 8 às 2 horas, para o “Café- Geladaria Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo, n.º 12, 

em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a Senhora Maria Irene Pinto Ferreira. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.7.2006.  
 
 * Das 9 às 4 horas, para o “Konvento Bar”, localizado no Sítio do Convento, em 
Peniche, de que é proprietário o Senhor Pedro Alexandre Simões Ramos. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 4 horas, com validade até 31.12.2005. 
 
 * Das 9 às 2 horas, para “O Prego da Consolação”, sito na Praceta Francisco Custódio, 
na Consolação, de que é proprietária a firma Consolação Sol – Empreendimentos Turísticos, 
Lda.. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.7.2006. 
 
 * Das 7 às 2 horas, para o “Café do Oitão”, sito no Largo do Oitão, n.º 2, em Atouguia 
da Baleia, de que é proprietária a Senhora Fernanda Maria Santos Martins Dias. 
 - Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
 * Das 8 às 6 horas, para o “Ribeira Bar”, sito na Ribeira Velha, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Nelson dos Santos Frutuoso. 
 - Deliberado indeferir, por não possuir licença de utilização, nem licença do IPTM para 
ocupação do espaço, uma vez que a que anexou se refere ao ano transacto. 
 
 * Carta, datada de 13.7.2005, do Senhor Romão Alexandre Garcia dos Santos, 
solicitando a tolerância do horário de funcionamento do seu estabelecimento, nos dias 16 a 24 
de Julho, em virtude de nesta data decorrer a realização das Tasquinhas Rurais naquela 
freguesia. 
 - Deliberado, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Regulamento 
Municipal respectivo, de 8.5.1997, que os estabelecimentos de bebidas, situados na sede de 
freguesia de Atouguia da Baleia, possam estar abertos até às 3 horas, durante aquele período. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Lina Maria Oliveira Homem, solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com esplanada, no Campo da República, n.º 35, em 
Peniche. 
 - Deliberado deferir. 
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CANIL INTERMUNICIPAL: 
 
 * Elaborado pelo DPGU, foi presente o levantamento topográfico do terreno sugerido 
para a eventual instalação do canil intermunicipal, com vista à avaliação da viabilidade de 
implantação daquele equipamento naquele local, sugerindo a tomada de diversos 
procedimentos conforme indica. 
 - Tomado conhecimento e deliberado concordar com a metodologia proposta pelo 
DPGU, devendo dar-se prioridade aos aspectos relacionados com a aquisição do terreno. 
 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 
 * Requerimento, em nome de Rui da Conceição Silva, solicitando que a Câmara emita 
certidão em como a parcela de terreno, com a área de 392,00 m2, sita em Casais Brancos reúne 
as condições das alíneas a) e b) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
 - Deliberado certificar que o destaque da parcela de terreno satisfaz os requisitos das 
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99 e informar o requerente de que 
deverá ser regularizado o alinhamento da propriedade no local onde se situa a actual entrada e 
por forma a que a propriedade não entre em bico no arruamento fronteiro. (P.º DHU) 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Maria da Conceição Gomes Morais Oliveira, solicitando a 
realização de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na Rua da 
Almagreira, em Ferrel, anteriormente adquirida pelo seu falecido marido, Amílcar Jorge Rosa 
Oliveira, para efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial. 
 - Deliberado celebrar a escritura de compra e venda com os actuais proprietários, na 
qual se consignará que o terreno vendido corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 
660, de 16.4.1993. (P.º 32/03) 
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A GENERALIZAÇÃO DO INGLÊS: 
 
 * Carta, datada de 15.7.2005, do Agrupamento de Escolas de Peniche, propondo que o 
Município adira ao funcionamento de programa de generalização do ensino de inglês nos 3.ºs e 
4.ºs anos do 1.º ciclo do ensino básico e consequente realização de protocolo, de modo a 
permitir a implementação da aprendizagem do inglês no Agrupamento de Escolas de Peniche. 
 - Deliberado que a Câmara se candidate ao funcionamento do programa de 
generalização do ensino do inglês, nos termos do despacho n.º 14753/2005 e celebrar protocolo 
com o Agrupamento de Escolas de Peniche para o efeito, nos termos do projecto presente, 
concedendo poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para o outorgar em 
nome do Município. 
 Deliberado ainda que, na hipótese de o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 
e a E.B. 1, 2, 3 de Peniche se mostrarem disponíveis, sejam apresentadas as correspondentes 
candidaturas e celebrados com os mesmos idênticos protocolos. (P.º 13/01) 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: 
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 Elaborado pelo DPGU, foi apresentada e apreciada a proposta de alteração ao PDM, 
sujeita a regime simplificado, com indicação das situações objecto de alteração. 
 Depois de feita uma exposição pelos técnicos do DPGU, a Câmara deliberou que se 
prossiga com o processo de revisão nos termos propostos. 
 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB N.º 2 DE PENICHE (ESCOLA DO 
FILTRO): 
 
 Foi novamente presente o processo relativo à obra referida em epígrafe, tendo a Câmara 
deliberado: 
 1.º- Aprovar o projecto, o programa de concurso e caderno de encargos; 
 2.º- Proceder à execução da obra por empreitada, mediante a prévia realização de 
concurso público para a sua execução, fixando-se a base do concurso em 380.000,00 €; 
 3.º- Designar para constituírem a comissão de abertura e de análise das propostas: 
  a) Comissão de Abertura: Vice-Presidente da Câmara, Prof. Vítor Farricha 
Mamede, que presidirá, Eng.ª José Martins Marcolino Pires e assistente administrativa Clara 
Ribeiro Macatrão; 
  b) Comissão de Análise: Presidente da Câmara, que presidirá, Eng.ºs José 
Martins Marcolino Pires, Francisco Manuel Ferreira da Silva e Eng.ª Florinda Maria Pereira 
Monteiro e Arquitecta Paisagista Ana Sofia Rego Carriço. 
 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA BUFARDA: 
 
 Foi novamente presente o processo relativo à obra referida em epígrafe, tendo a Câmara 
deliberado: 
 1.º- Aprovar o projecto, o programa de concurso e caderno de encargos; 
 2.º- Proceder à execução da obra por empreitada, mediante a prévia realização de 
concurso público para a sua execução, fixando-se a base do concurso em 325.000,00 €; 
 3.º- Designar para constituírem a comissão de abertura e de análise das propostas: 
  a) Comissão de Abertura: Vice-Presidente da Câmara, Prof. Vítor Farricha 
Mamede, que presidirá, Eng.ª José Martins Marcolino Pires e assistente administrativa Clara 
Ribeiro Macatrão; 
  b) Comissão de Análise: Presidente da Câmara, que presidirá, Eng.ºs José 
Martins Marcolino Pires, Francisco Manuel Ferreira da Silva e Eng.ª Florinda Maria Pereira 
Monteiro e Arquitecta Paisagista Ana Sofia Rego Carriço. 
 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 A Câmara deliberou conceder à Junta de Freguesia da Ajuda um subsídio, no valor de 
6.250,00 €, a processar por despesas de capital e destinada a comparticipação em obras de que 
aquela junta vai promover na área da sua freguesia (calçadas nos passeios das ruas Francisco Sá 
Carneiro, Arquitecto Paulino Montez e do Timão. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Considerando o adiantado da hora, a Câmara deliberou realizar uma reunião 
extraordinária, no próximo dia 22, pelas 14.30 horas, para apreciação e deliberação dos assuntos 
agendados para esta reunião e que não foi possível apreciar, nomeadamente loteamentos, obras 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 18.07.2005 * Livro 95 * Fl.9 
 

particulares e pedidos de viabilidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 
 E eu,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


	PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

